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Instalação da plataforma de negociação no Linux

Nos computadores que operam Linux, a instalação e execução da plataforma de negociação é feita 
com o . Graças ao Wine, os usuários dos sistemas da família Unix podem executar aplicativos 
desenvolvidos para o Microsoft Windows. Entre uma grande variedade de versões do Wine, há uma 
criada para o Ubuntu.


Qualquer aplicativo compatível com o Ubuntu é instalado a partir de pacotes repositórios. Nas 
versões atuais do Ubuntu, os usuários recebem acesso ao repositório de instalação do Wine 
necessário sem configurações adicionais. Repositório de instalação do Wine sem configurações 
adicionais. É por isso que para instalar o Wine, os usuários devem executar apenas um comando 
na linha de comando (no Ubuntu, esta é a "plataforma de negociação"):

Wine

sudo apt - get install wine - stable

sudo apt - get install wine - development

Este comando permite a instalação da versão segura do Wine.

Os usuários também podem escolher a versão do Wine criada para os desenvolvedores. Ela 
contém várias melhorias, mas é menos estável. Para instalar esta versão, é necessário executar o 
seguinte comando:

sudo apt - get update 

Depois disso, atualize as informações do pacote executando o comando:

sudo apt - get install -- install-recommends winehq-stable

Em seguida, instale o Wine através do comando abaixo mencionado:

Visite o  para ter mais informações 
sobre a instalação do Ubuntu.

site oficial do Wine 

IMPORTANTE! Se sua versão do Ubuntu não fornecer repositórios e você receber 
notificações de erro da instalação do Wine, siga os seguintes passos:

 wget-nc 
 sudo apt-key add Release.key
 sudo apt-add-repository 

https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key

https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/

www.instaforex.eu

https://www.winehq.org/
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
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Catálogo de dados da plataforma de negociação

Para instalar a plataforma de negciação, faça o seguinte

 baixar o instalador «mt4setup.exe»; 
 assim que o download estiver concluído, execute o arquivo de instalação;
 quando o sistema oferecer para abrir este arquivo através do Wine, selecione esta variante e 

clique em "Ok";
 assim que o instalador da plataforma de negociação for iniciado, conclua todas as etapas de 

instalação;
 para começar a usar a plataforma de negociação, abra o arquivo terminal.exe.
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IMPORTANTE! Existe uma maneira alternativa de começar a usar a plataforma de 
negociação no Ubuntu. Você deve copiar toda a pasta da plataforma de 
negociação que foi instalada anteriormente no Microsoft Windows. Quando o 
processo de cópia estiver concluído, abra o arquivo terminal.exe. O Wine será 
usado automaticamente para abrir este arquivo

Main page \ .wine \ drive_c \ Program Files \ Trading platform

O software Wine cria um disco virtual individual com o ambiente necessário para cada programa 
baixado. Abaixo, você pode ver um caminho padrão para a pasta de dados da plataforma de 
negociação baixada:


